Fördröjd diagnos av halskotefraktur
KB8337572
Dag 1

Patient med
missbruksproblem,
Bechterew sjd och juvenil
artrit ramlar ur rullstol på
boende

Dag 2

Dag 7- dag 18

Dag 46

Dag 46- dag 47

Dag 57

Dag 57- dag 63

1.
Söker akut (AKM)
på sjukhus 1 för
trauma mot arm
och höft efter
gårdagens fall. Rtg
höft occh axel
utförs. Ingen
skelettskada syns på
rtg

2.
Läggs in på annan
klinik pga dyspné
och symtom på
sepsis. Klagar över
höftsmärta och har
varit sängliggande
sedan dag 2.

3.
Söker ånyo AKM nu
med känselbortfall i
båda nedre
extremiterna med
nedsatt motorik och
kraft sedan 2 dagar.
Blir inlagd på
vårdavdelning

4.
Rtg bröstrygg görs
där ingen patologi
ses. Utskrivs med
remiss i handen till
neurologen. Om
utebliven förbättring
efter 10 dar skall
patienten söka
neurolog via AKM

5.
Söker själv AKM
sjukhus 2 med den
tidigare utfärdade
remissen till
neurolog eftersom
ingen förbättring
skett.

6.
Läggs in på annan
klinik sjh 2. CT
halsrygg görs som
visar en ej färsk
fraktur på C6- C7

Felhändelse

Felhändelse

Felhändelse

Felhändelse
1. Ej komplett
kliniskt och
radiologiskt us.
2. Remiss till
neurologen skulle
skickats alternativt
borde en begäran
Orsak
(Varför?/
om
neurologkonsult
Därför
att)under
ha
gjorts
vårdtillfället.

1a.Svårundersökt
patient

Patienten har
kontrakturer i
många leder på
grund av sina
grundsjukdomar och
de symtom som
anges av patienten
är diffusa.

1b. Ej följt gällande
rutin "Traumapatient
med neurologisk
åkomma" som säger
att man skall vara
frikostig med
röntgen

Dåligt känd rutin

2. Underläkaren
konsulterar senior
kollega kring vidare
handläggning då
han uppfattar
patienten som svårt
sjuk. Får då rådet
att ge patienten
remiss till
neurologen i handen

Senior kollega angav att
det troligen går snabbare
att få vård om patienten
söker själv med remissen i
handen.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Ej följt gällande
rutin
"Traumapatient med
neurologisk
åkomma" gällande
röntgen

Omgivning &
organisation
Rutin ej uppdaterad
och ej inlagd i
gemensamt PMbibliotek, Barium
och därför
svåråtkomlig

Kommunikation &
information
Dålig spridning och
genomgång av
rutiner

Vara frikostig med
röntgenundersöknin
gar till patienter
med neurologiska
sjukdomar

Uppdatering/
översyn av befintliga
rutiner

Alla PM/ Rutiner
skall finnas i
Barium. Information
om Barium skall ges
vid introduktionen
av nyanställda

Oklart om senior kollega har
undersökt patienten eftersom
det inte är dokumenterat i
journalen

Utbildning &
kompetens
Brister i vård- och
behandling gällande
en multisjuk
patient.Brister i
uppföljning av
patienten

Frikostig med att
konsultera andra
specialiteter när en
patient är multisjuk

Kommunikation &
information
Brister i
dokumentation i
Meliorjournalen

Bättre
dokumentation i
Meliorjournalen
avseende de
undersökningar som
utförts på patienten

8 v efter fall

Pat överflyttas till
ortopedklinik, opereras med
fusion och fixation av
halskotefrakturerna
VÅRDSKADA?

